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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר :ר' יוֹ ¿סֹל ֹלוֹ ֵ˜ח ַקה ¿ֹלוָ ָאה ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ ¿ ּ
יֹלנָ ה
'ג ƒמיֹלוּ˙ ֲקח ָס ִƒדים' ֶׁ˘ֹל ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלַ ,קה ָ ּיִדו ַקּﬠ ¿ ּב ָכֹל ו¿ ƒ
¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ ו¿ יָ ׁ¿˘רוֹ ַ .ק ּב ַקּ˙ ֲקא ƒר ¿
יך ֶׁ˘ ּבוֹ ָﬠ ָֹליו ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ¿ ּסכוּםּ ,פוֹ נֶ ה ר' יוֹ ¿סֹל ¿ֹל ֵבי˙ ַקה ּƒמ ¿ִד ָר ׁ˘ ו ַקּמ ¿ח ƒזיר ֶא˙
חוֹ בוֹ ַ ,קא ¿ך ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ָׁ˘˜ו ַקּﬠ ¿ ּב ֹƒל ּמוִּדוֹ ו¿ ֵאינוֹ ַקמ ¿ב ƒחין ¿ ּב ַקמ ֲקﬠ ֶט ֶפ˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ֶׁ˘ ֻקה ¿ ּנ ָחה ֵ ּבין ַקִדּ ֵּפי ַקה ¿ ּג ָמ ָרא
¿ ּכ ƒמ ִֵדּ י ֶﬠ ֶרבַ ,ק ּגם ָ ּב ֶﬠ ֶרב ֶזה
יָ ַׁק˘ב ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ו ָּב ַקִד˜
ֶא˙ ֶח ׁ¿˘ ּבוֹ נוֹ ˙ ַקה ¿ ּג ַקמ"ח.

יצים אַק $כִּ לּוּ ֹלְ ַקחמֵּ שׁ אֶ ת הַק כַּקף
  הַק ְיֹּל ִִָדים הָ ַקא ִמּ ִ

יס ְט ָרא ְבּפֵ רוֹת ְמשֻׁק בָּ ִחים עַק ֹל חֶ ְשׁבּוֹן
הָ עֲק נ ֱִָקית ֶשֹׁל הַק בָּ ֹלִ ְ
ְ
אַספַּק ְסיָנוּס ,וְ אָז גִּ לּוּ אֶ ת גָּיוּס הָ ָר ָשׁע מֵ ִציץ אֲק ֹלֵיהֶ ם
מֵ רֹאשׁ הַק סֻּק לָּם..

83

נֵ ס ַקֱקנְ ַקֱקן ַקהיַּק יִ ן

עֵ ינָיו ֶשֹׁל הָ רו ָֹמ ִאי הֵ ִציצוּ אֲק ֹלֵיהֶ ם
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֹלְ אֵ יִד .הֵ ן הָ יוּ אֲק ִדֻק מּוֹת ,וְ+א מֵ חֹסֶ ר
ימה
ֵשׁנָה ..הַק ַקיּיִן הַק טּוֹב ִממֶּ נּוּ ָֹלגַקם ֱקִֹדֶ ם ֹלְ גִ ָ
הֲק גוּנָה ,נ ַקָתן אַף הוּא אֶ ת אוֹתו ָֹתיו ְבּ ַקמבָּ ט ֹו
הַק ָשּׂמֵ ַקח ֶשֹׁל גָּיוּס .גַּקם גִּ ְִדעוֹן ִה ְב ִחין ְבּ ַקֱקנְ ַקֱקן
הַק ַקיּיִן הָ ֵריֱק ֹלְ מֶ חֱ צָ ה ,וּפַק ַקחִד הַק ָמּוֶת ֶשׁלָּפַק ת אֶ ת
ֹלִ בּ ֹו עַק ִד ֹלִ ְפנֵי ֶרגַקעִ ,ה ְת ַקחלֵּף ְבּנִ יצוֹץ ֶשֹׁל
ִתּ ְֱקוָ ה..
אָבינוּ ַקמֹלְ כֵּנוּ יִגְ זֹר אֶ ת ִדּינֵנוּ – ֹלְ ַקחיִּים
"רֱק ִ
ַק
א ֹו ֹלְ ָמוֶת!" ,עָ נָה גִּ ְִדעוֹן ְבּאֹמֶ ץֹ ,ל ְַקמרוֹת
ימה+" .א ַקא ָתּה וְ גַקם
ימה ָר ְט ָטה אֵ ָ
ֶשׁ ְבֹּלִ בּ ֹו ְפּנִ ָ
וּבכָֹל ִמ ְֱק ֶרה+ ,א ְמ ַקשׁנֶּה ָמה
אַספַּק ְסיָנוּס! ְ
+א ְ
י ְֱִק ֶרה ֹלָנוּ – ַקא ָתּה ְבּוַק ַקדּאי ה ֹוֹלֵֹ $לְ ַקשׁלֵּם ְמ ִחיר
כָּבֵ ִד ְמאוִֹד"...
"אֲק נִ י?!"ִ ,ה ְתפַּק לֵּא הָ רו ָֹמ ִאי וְ הַק ִחיּוּ $נָמוֹג
ִמ ְשּׂפָ ָתיו" ,עַק ֹל ָמה?".
"אֲק נ ְַקחנוּ נ ִָעיִד כִּ י ְר ִאינוּ י ֵָשׁן עַק ֹל
ִמ ְשׁ ַקמ ְר ְתּ!" ,עָ נָה גִּ ְִדעוֹן ְבּ ַקשֹׁלְ וָ ה ְמִדֻק ָמּה,
ְמצַק פֶּ ה ְבּמֶ ַקתח ֹלִ ְתגוּבָ ת ֹו ֶשֹׁל הָ רו ָֹמ ִאי.
גָּיוּס גִּ חְֵ $מֹלוֹא ִפּיו" .וְ ַקא ָתּה חו ֵֹשׁב ֶשׁגַּקם
יַקאֲק ִמינוּ ָֹלכֶם? הֵ ן אֲק נִ י אַכְ ִחישׁ זֹאת ִמכֹֹּל
וָ כֹֹל!".
"יַקאֲק ִמינוּ גַּקם יַקאֲק ִמינוּ!"ֱָ ,קבַק ע גִּ ְִדעוֹן" ,כִּ י ֹלָנוּ
ִתּ ְהיֶה ה ֹוכ ָָחה טוֹבָ הַ .קֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן הָ ֵריֱק
ֹלְ מֶ חֱ צָ ה ֶשׁ ַקא ָתּה ַקמ ְחזִ יֱק ְבּי ְִָדְ ,מ ַקספֵּ ר ְבּעֶ צֶ ם
אֶ ת כָֹּל הָ אֱ מֶ ת :גַּקם עַק ֹל כֶָּ $שׁכַּקנִּ ְראֶ ה י ַקָשׁנְ ָתּ,
וְ גַקם ,עַק ֹל כִּ י ָגּנ ְַקב ָתּ ַקֱקנְ ַקֱקן ַקייִן ִמן הַק ַקמּ ְח ָסן עָ ֹלָיו
ַקא ָתּה מֻק ְפ ֱָקִד"...
הָ רו ָֹמ ִאי ִה ְתבַּק ֹלְ בֵּ ֹל ֹלְ ֶרגַקע .הוּא ָתּ ַקֱקע ַקמבָּ ט
ְבּ ַקֱקנְ ַקֱקן הַק ַקיּיִן ֶשׁ ְבּיִָדוֹ ,הֵ ִרים אוֹת ֹו כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ְעֹלָה
כְּ אוֹמֵ ִד אֶ ת ִמ ְשׁ ֱָקֹלוֹ .הוּא עוִֹד הָ יָה כָּבֵ ִד
"א ֶתּם אֵ ינְ כֶם
ֹלְ ַקמ ַקדּי ,אַק $גָּיוּס ֱִקבֵּ ֹל הַק ְחֹל ָָטהַ .ק
אָמר ְבּגַקאֲק וָ ה" .אָז כְּ ַקִדאי
ַקמכִּ ִירים אֶ ת גָּיוּס"ַ ...ק
ֶשׁ ֵתּ ְִדעוֶּ ,שׁ ִאם אֲק נִ י ְמסֻק גָֹּל ֹלִ ְשׁתּוֹת ֹלְ בַק ִד ֹלְ+א
עֶ זְ ָרה ,חֲק ִצי ַקֱקנְ ַקֱקן ַקייִן ,אֲק נִ י ְמסֻק גָֹּל ֹלְ הַק ְמ ִשׁי$
וְ ֹלִ ְשׁתּוֹת גַּקם אֶ ת הַק חֵ ִצי הַק ֵשּׁנִ י! ...הֵ בַק נְ ָתּ,

ֶיֹלִֶד? אֲק נִ י אֶ ְשׁ ֶתּה אֶ ת הַק ה ֹוכ ָָחה ֶשׁלְּ..
ִהיֱק! "..וְ הַק שּׁוֹמֵ ר הַק ִשּׁכּוֹר ֹלְ מֶ חֱ צָ ה ,גּ ַקָחן
ימה ,אֶ ֹל תּוֹ $הַק כַּקף.
ימה וְ הֵ ִטיֹל עַק ְצמ ֹו ְפּנִ ָ
ֱָק ִִד ָ

ֲקה ֵרי ƒה ¿ז ַקה ¿ר ˙ּƒי ֶא˙ יוֹ ¿סֹל
ַקה ֶ ּזהַ ˘ֶׁ ,ק ּי ¿ח ƒזיר ַק ּב ¿ ּז ַקמןֶ .זה ֹלֹא
¿ ּב ֵס ִֶדר ֶׁ˘הוּא ƒמ ¿˙ ַקﬠ ֵ ּכב

גַּק ׁ˘ ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ¿ֹל ֵבי˙וֹ ֶׁ˘ֹל ר' יוֹ ¿סֹל,
ַקה ¿ז ֵ ּכר ֹלוֹ ֶׁ˘ ַקה ּיוֹ ם הוּא יוֹ ם
ַקה ֵּפ ָרעוֹ ן ֶׁ˘ֹל ַקה ַקה ¿ֹלוָ ָאה ֶׁ˘ ָ ֹּל ַק˜ח!
ָﬠ ָֹליו ָֹלבוֹ א ƒמ ָ ּיִד ו ¿ֹּל ַׁק˘ ֵ ֹּלם ֶא˙
חוֹ בוֹ ּ ¿ ,כ ִֵדי ֶׁ˘ ַקה ֻּק˜ ָּפה ּ˙ו ַקּכֹל ¿ֹל ַקה ¿מ ׁ¿ ˘ƒ
יך
ו ¿ֹּל ַקה ¿ֹלווֹ ˙ ¿ ּכ ָס ƒפים ֹƒליהו ִּƒדים נוֹ ָס ƒפים!

הוּא +א ָראָה אֶ ת ֹלְ ִחיצַק ת הַק יִָּד הַק חֲק בֵ ִרית
ֶשׁלּ ַקָחץ מוֹנְ בַּק ז אֶ ת יִָד ֹו ֶשֹׁל גִּ ְִדעוֹןֶ ,שׁהָ גָה אֶ ת
הָ ַקר ְעיוֹן הַק גְּ אוֹנִ י .גִּ ְִדעוֹן ִמהֵ ר ֹלַקעֲק טוֹת עַק ֹל
אִָדם
עַק ְצמ ֹו אֲק ֶר ֶשׁת ֶשֹׁל אַכְ זָבָ ה" .אֵ ין בֶּ נְ ָ
בָּ ע ֹוֹלָם ֶשׁ ְמּסֻק גָֹּל ֹלִ גְ מֹ ר אֶ ת הַק ַקקּנְ ַקֱקן הַק זֶּה ְבּתוֹ$
כּ ַָקמּה ַקדּקּוֹת!"ִ ,ה ְת ִריס כְּ ֶנגִֶד הָ רו ָֹמ ִאי
הָ ַקר ְב ְרבָ ןֶ ,שׁ ִמּהֵ ר ֹלִ פּוֹֹל אֶ ֹל תּוֹ $הַק ַקמֹּלְ כִֹּדֶ ת...
"הנֵּה,
 חו ֵֹשׁב!" ,עָ נָה גָּיוּס ְבּבוּזִ .

"כָּ $
הַק בֵּ ט!" וְ הַק ִשּׁכּוֹר ִה ָטּה אֶ ת רֹאשׁ ֹו אֲק חו ַקֹרנִּ ית,
פָּ ַקתח אֶ ת ִפּיו ֹלִ ְרוָ ָחה וְ הֵ חֵ ֹל ֹלִ ְשׁתּוֹת
ִבֹּלְ ִהיטוּת ִמן הַק ַקקּנְ ַקֱקן ִבֹּלְ גִ ימוֹת גְּ ִדוֹֹלוֹת .הָ יָה
ָשׁם הֲק מוֹן ַקייִן! אוֹּלַקי +ג ,אוֹּלַקי +ג וּמֶ חֱ צָ ה..
וְ הַק לָּה שׁו ֶֹתה וְ שׁו ֶֹתה!
ְבּ ִִדיּוֱּק כַּקאֲק ֶשׁר צָ פָ ה גִּ ְִדעוֹן כֵּן הָ יָהַ .קדּ ָקּ ַקתיִּים
אַחר ֶשׁ ִסּיֵּם הַק שּׁוֹמֵ ר ֹלִ ְשׁתּוֹת אֶ ת כָֹּל הַק ַקיּיִן
ֹלְ ַק
ֶשׁבַּק ַקקּנְ ַקֱקןֱָ ,ק ַקרס עַק ֹל ִמ ְשׁ ַקטח הַק ַקשּׂ ֱִקיּוֹת
הַק ְשּׁחֹרוֹת כְּ ֶשׁהוּא י ֵָשׁן ֵשׁנָה עֲק מֻק ָקּהִ .צפּו ִֹרים
כְּ בָ ר הֵ חֵ לּוּ ֹלְ צַק יֵּץ וְ ַקֱק ְרנֵי הַק ֶשּׁמֶ שׁ כְּ בָ ר עָ שׂוּ
אֶ ת ַקדּ ְרכָּן ֹלְ ַקמחֲק נֵה הָ רו ָֹמ ִאים ,כַּקאֲק ֶשׁר ָח ְמֱקוּ
הַק נְּ עָ ִרים הַק גִּ בּו ִֹרים ֹלְ אָהֳ ֹלָםַ ,קמ ָמּשׁ בָּ ֶרגַקע
אַחר ֶשׁנֶּעֶ ֹלְ מוּ ,הֵ חֵ לּוּ
הָ אַחֲק רוֹן .כִּ י ְשׁנִ יּוֹת ֹלְ ַק
הָ אֹהָ ֹלִ ים הָ ַקר ִבּים ֹלְ ִהפָּ ַקתח וְ יוֹם ָח ִָדשׁ עָ ֹלָה
עַק ֹל הַק ַקמּחֲק נֶה הָ רו ָֹמ ִאי .יוֹם גִָּדוֹֹל וְ ָחשׁוּב; יוֹם
ְרוּשׁ ַקֹליִם...
הַק הַק ְפ ָגּזָה הָ ִראשׁ ֹונָה עַק ֹל י ָ
ַקרֱק עַק כְ ָשׁו ָחשׁוּ הַק ְשּׁ ַקניִם אֶ ת הָ עֲק יֵפוּת
וְ הַק מֶּ ַקתח הֶ עָ צוּם בּ ֹו הָ יוּ ְשׁרוּיִים בַּק ָשּׁעוֹת
הָ אַחֲק רוֹנוֹת .גַּקם הַק ַקמּאֲק ָמץ הַק ִפיזִ י הַק ָקּ ֶשׁה נ ַקָתן
בָּ הֶ ם אֶ ת אוֹתו ָֹתיו ,אַק $הֵ ם +א יָכְ ֹלוּ ֹל ֵָתת
נוּמה ֹלְ עַק ְפעַק פֵּ יהֶ ם .הֵ ן עוִֹד ְמעַק ט ֱָקט תֻּק ְפעַק ֹל
ְתּ ָ
יס ְט ָרא ֹל ִָראשׁ ֹונָהִ ..מ ְשֹׁלו ַקֹח עָ צוּם ֶשֹׁל
הַק בָּ ֹלִ ְ
ירוּשׁ ַקֹליִם; הַק ִאם
ָ
אֹ כֶֹל עוֹמֵ ִד ֹלִ ְהיוֹת ְמשֻׁק גָּר ֹלִ
הַק כֹֹּל יַקעֲק בֹר ְבּהַק ְצֹל ָָחה? וְ גַקםִ ,עם הַק ִמּ ְשֹׁלו ַקֹח,
עוֹמֵ ִד ֹלְ ִה ְתעוֹפֵ ף רו ָֹמ ִאי אֶ ָחִד י ֵָשׁן ,אֶ ֹל ְשׁנַקת
ע ֹוֹל ִָמים...
אָמר גִּ ְִדעוֹן,
"כַּקאֲק ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֹלַקעֲק שׂוֹת ֹלָנוּ"ַ ,ק
"כֵּן יֵעָ ֶשׂה ֹל ֹו וּגְ מוֹּל ֹו יָשׁוּב ְבּרֹאשׁוֹ .הָ בָ ה
נ ִָסיט אֶ ת כְּ נַקף הָ אֹהֶ ֹל וְ נ ְֶחזֶה בַּק ַקמּחֲק זֶה"..
המשך יבוא
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

נָכוֹן צָ ִרי $בַּק יּ ִָמים הָ אֵ לּוּ ֶשֹׁל
'בֵּ ין הַק ְמּצָ ִרים'ֹ ,לְ הַק אֲק ִמין וֹּלְ ַקֱקוּוֹת
ֶשׁ ִהנֵּה ֵתּכֶף ,עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל כֻּקלּ ֹו ִיגָּאֵ ֹל?
עַק ִד הַק יּוֹם בַּק בּ ֱֶֹקר הָ י ְָתה ֹלִ י ְבּעָ יָה.
ִה ְס ַקתּכַּקֹלְ ִתּי ָס ִביב וְ ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֹלְ עַק ְצ ִמי כָֹּל
ְהוִּדים
הַק זְּ ַקמןְ :בּסֵ ִדֶ ר ,בֶּ אֱ מֶ ת יֵשׁ הַק ְרבֵּ ה י ִ
ֶשׁהֵ ם ְמאוִֹד ִמ ְשׁ ַקתּ ְדֹּלִ ים ֹלְ ִה ְת ֱָק ֵרב אֶ ֹל
הַק ֵשּׁם ,בֶּ ַקטח ִמ ָשּׁ ַקמיִם רו ִֹאים אֶ ת
הַק ִה ְשׁ ַקתּ ְדֹּלוּת ֶשׁלָּהֶ ם ...אֲק בָ ֹלָ ,מה י ְִהיֶה
ְהוִּדים ֶשׁנִּ ְראֶ ה ֶשׁזֶּה +א
ִעם או ָֹתם י ִ
ְמעַק נְ יֵן או ָֹתם ִבּכְ ֹלָֹל?

ַקא ָ ּבאִָ ,דּ ¿פ˜ ּו ַק ּב ִֶדּ ֶֹל˙.
י˘ה ּו ָׁ˘ם רוֹ ֶˆה אוֹ ¿˙ ָך..
ƒמ ֶׁ
ַקה ¿כנֵ ס אוֹ ˙וֹ ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה.

ֵאיפֹה ָ ּגר
ַקה ַקּ˙ ¿רנ¿ גוֹ ֹל?

ַק ּב ֹּלוֹּל!

ו¿ ֵאיפֹה ָ ּג ָרה ַקה ָּפ ָרה?
ָ ּב ֶר ֶפ˙!

ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֹלְ עַק ְצ ִמי :הַק ִאם אֲק נ ְַקחנוּ בֶּ אֱ מֶ ת,
ִבּכְ ֹלָֹל ,עַק ם אֶ ָחִד ֶשׁ ִיּגָּאֵ ֹל י ַקַקחִד?

ר' יוֹ ¿סֹלַ ,קר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹל ָׁ˘ ַקֹלח אוֹ ˙ƒי ¿ֹל ַקה ¿ז ּ ƒכיר
י˙ ָˆ ƒר ¿
יך ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקהחוֹ ב!!
¿ֹל ָך ֶׁ˘ ַקה ּיוֹ ם ָהיָ ƒ

וְ אָזִ ,הגִּ יעַק הַק בּ ֱֶֹקר ִשׁעוּר פָּ ָר ַקשׁת ָשׁבוּעַק ,
וּב ֹו ֹל ַקָמ ְִדנוּ ֶשׁהַק תּו ָֹרה ֱקו ֶֹשׁ ֶרת אֶ ת גּו ָֹרֹל ֹו
ֶשֹׁל הַק כּוֹהֵ ן הַק גִָּדוֹֹלִ ,עם גּו ָֹרֹל ֹו ֶשֹׁל
הָ רוֹצֵ ַקח ִבּ ְשׁ ָגגָה ...הָ רוֹצֵ ַקח צָ ִריֹ $לְ ִה ָשּׁאֵ ר
ְבּ ִעיר הַק ִמּ ְֱקֹלָט ,כָֹּל מֶ ֶשׁ $יְמֵ י ַקחיָּיו ֶשֹׁל
הַק כּוֹהֵ ן הַק גִָּדוֹֹל.

הוּא ¿מאוֹ ִד ¿מ ַקב ֵּ˜ ׁ˘ ֶׁ˘ ַ ˙ּƒק ּג ׁ˘
ƒמ ָ ּיִד ¿ֹל ֵבי˙וֹ ¿ֹל ַקס ִֵדּ ר ֶא˙ ֶזה!

ו¿ ֵאיפֹה ָ ּגר ַקה ֶ ּכ ֶב ׂ˘?
ַק ּב ִּ ƒדיר!

יֵשׁ כּ ַָקמּה ִסבּוֹת ֹל ָָמּה זֶה ָכּכָה .אֲק בָ ֹל
אַחת גְּ ִד ֹוֹלָה
רו ִֹאים כָּאן גַּקם ,אֱ מֶ ת ַק
רוּרה :עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל הוּא גּוּף אֶ ָחִד!
וּב ָ
ְ
גּו ָֹרֹל ְמשֻׁק ָתּף וְ הָ ִדוֱּק ְמ ַקחבֵּ ר בֵּ ין הַק כּוֹהֵ ן
הַק גִָּדוֹֹל ֹלָרוֹצֵ ַקח .גּו ָֹרֹל אֶ ָחִד וְ ֱֶק ֶשׁר הָ ִדוֱּק
ְהוִּדי.
ְהוִּדי ֹלְ כָֹל י ִ
ְמ ַקחבֵּ ר גַּקם בֵּ ין כָֹּל י ִ

ָמה??? ַקהחוֹ ב???
ֲקה ֵרי ¿ ּכ ָבר ֶה ¿ח ַקז ¿ר ˙ּƒי אוֹ ˙וֹ ַקה ּיוֹ ם!!!
ָמה ˜וֹ ֶרה ָ ּכאןֲ ,קאנ ƒי ֹלֹא ֵמ ƒבין!!!

ּ˙ו ַקּכֹל ָֹלבוֹ אֹ ,לוֹ ַקמר ֶא˙ ֶזה
¿ֹל ַקר ּ ƒבי ׁ¿˘מו ֵּאֹלּ ¿ ,ב ַקﬠ ¿ˆ ¿מ ָך.

אֲק נ ְַקחנוּ גּוּף אֶ ָחִד ,וֹּלְ כָֹל אֶ ָחִד מֵ ִא ָתּנוּ
יֵשׁ אַחֲק ָריוּתֹ ,לִ ְִדאֹג ֹלְ כָֹל הָ 'אֵ יבָ ִרים',
יאים' ְבּג ְַקשׁ ִמיּוּת
ֶשׁ ֻקכּלָּם י ְִהיוּ ְ'בּ ִר ִ
וּמתּוֹ $כָּז ֹו אַהֲק בַק ת י ְִשׂ ָראֵ ֹל
רוּחנִ יּוּתִ .
וּב ָ
ְ
– ְבּוַק ַקדּאי ָתּבוֹא הַק גְּ אֻק לָּהִ ,בּ ְמהֵ ָרה.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ו¿ ֵאיפֹה ָ ּג ָרה ַקה ּ ƒכ ¿ב ָׂ˘ה?

ַק ּב ִּ ƒד ָירה!

ְתּ ִפלָּ ה ַקבּיַּק ַקער
מּוֹא ִבי
ַקפּ ְחִדוֹן ַקה ָ
בַּק פָּ ָרשׁוֹת הַק קּו ְִֹדמוֹתַ ,קא ֶתּם
ְבּוַק ַקדּאי זוֹכְ ִרים ,הַק מֶּ ֹלֶֶ $שׁלָּנוּ בָּ ֹלֱָק
ְבּי ַקַקחִד ִעם זִ ְֱקנֵי ִמ ְִדיָןָ ,שׂכַקר אֶ ת
ִבֹּלְ עָ ם כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקֱקלֵֹּל אֶ ת ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ֹל וְ '+א הָ ֹלַקֹ '$לוֹ.
וְ ִהנֵּה ,אָנוּ רו ִֹאים אֶ ת ְבּנֵי
אַרגְּ נִ ים ְבּצָ בָ א גִָּדוֹֹל
י ְִשׂ ָראֵ ֹל ִמ ְת ְ
ֶשֹׁל ְשׁנֵים-עָ ָשׂר אֶ ֹלֶף ַקחיָֹּלִ ים
ֹלְ ִמֹלְ חֶ מֶ ת נְ ֱָק ָמה!
טוּחים ֶשׁהֵ ם יו ְֹצ ִאים
הָ יִינוּ ְבּ ִ
וּבצֶ ִדֶ ֱק! זֶהוּ זֶה ,הֵ ם
ֹלְ כִ וּוּנֵנוְּ .
יַקהַק ְרגוּ אֶ ת ֻקכּלָּנוּ...
אֲק בָ ֹל +א! הֵ ם י ְָצאוּ ַקדּוְ ֱָקא
ֹלְ כִ וּוּן ִמ ְִדיָן ,נִ ֹלְ חֲק מוּ בָּ הֶ ם וְ הָ ְרגוּ
אֶ ת חֲק מֵ ֶשׁת ַקמֹלְ כֵי ִמ ְִדיָןֶ ,שׁהָ יוּ
ֻקכּלָּם ְבּעֵ צָ ה ָרעָ ה ֶנגִֶד ְבּנֵי
ֹאָבים,
י ְִשׂ ָראֵ ֹל .וְ ִאלּוּ ֹלָנוּ ,הַק מּו ִ
הֵ ם +א עָ שׂוּ ָדּבָ ר!
"מה הָ ִענְ יָן?"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי אֶ ת
ָ
אֶ ָחִד ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל ,בַּק יּ ִָריִד
הַק ָח ְִד ִשׁי ְבּאֶ ְמצַק ע הַק ַקמּחֲק נֶהֹ ,לְ ָשׁם
נָהֲק גוּ ֹלְ הַק גִּ יעַק כָֹּל סוֹחֲק ֵרי הָ אֻק מּוֹת
וְ גַקם אֲק נ ְַקחנוּ.
אָמר ֹלָנוּ מֹ ֶשׁה
"אֹמר ֹלְ ָמה ַק
ַק
ַקרבֵּ נוּ"ִ ,ה ְס ִבּיר ֹלִ י הַק יּ ְִשׂ ְראֵ ֹלִ י.
ֹאָבים נִ ֹלְ חֲק מוּ
אָמר ֶשׁהַק מּו ִ
"הוּא ַק
בָּ נוּ ַקרֱק ִמתּוֹ $פַּק ַקחִד .וְ ִאלּוּ
ֹל ִַקמּ ְִדיָנִ ים +א עָ ִשׂינוּ כְּ ֹלוּם ,וְ הֵ ם
ְס ָתם ִה ְתעָ ְרבוּ בַּק ְמּ ִריבָ ה! ָֹלכֵן
ִצוָּ ה הַק ֵשּׁם ֹלִ נְ ֱקֹם
בָּ הֶ ם
ֹאָבים +א!".
וּבַק מּו ִ
אתי נִ ְפעָ ם .כּ ַָקמּה נִ ְפֹלָאָה
יָצָ ִ
ִהיא תּו ַקֹרת י ְִשׂ ָראֵ ֹל ֶשׁגַּקם
ְבּ ִמ ְֱק ֶרה ֶשׁנַּקעֲק ָשׂה ַקמעֲק ֶשׂה ָחמוּר,
ִהיא ִמ ְת ַקח ֶשּׁבֶ ת ְבּכַקוָּ נַקת הַק לֵּב!

אֲק וִ ַקירת הַק ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁ ָשּׁ ְר ָתה ָתּ ִִדיר ְבּבֵ יתִ -מ ְִד ָרשׁ ֹו
ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי בָּ רוִּ ,$פּנְּ ָתה אֶ ת ְמֱקו ָֹמהּ
ֹלִ ְמ ִרירוּת עֲק מֻק ָקּה .בַּק חֲק צַק ר הָ ַקר ִבּי אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה ֹלָחוּשׁ
בַּק עֲק ָננָה כְּ בֵ ִָדה הָ רוֹבֶ צֶ ת עַק ֹל הַק כֹֹּל ְבּי ִָמים אֵ לֶּה
ֶשׁבֵּ ין רֹאשׁ-חִֹדֶ שׁ אָב ֹלְ ִת ְשׁעָ ה ְבּאָב.
אֶ ת הָ ַקר ִבּי +א נִ ַקתּן הָ יָה ֹלִ ְמצֹא ְבּאו ָֹתם י ִָמים;
אָמ ָרהֶ ,שׁהָ ַקר ִבּי
הוּא פָּ שׁוּט ֶנ ֱעֹלַקם .הַק ְשּׁמוּעָ ה ְ
יוֹצֵ א ְבּי ִָמים אֵ לֶּה ֹלַקעֲק רֹ' $גָֹּלוּת'ֹ .לָבוּשׁ כְּ עָ נִ י הוּא
נוִֹדֵ ִד בַּק עֲק יָרוֹת י ְִשׂ ָראֵ ֹל וְ ָחשׁ ְבִּדֶ ֶר $ז ֹו אֶ ת הַק גָֹּלוּת
הַק ָמּ ָרה ֶשׁבָּ הּ נְ תוּנָה הַק ְשּׁכִ ינָה.
הָ עֶ גְ ֹלוֹן ֶשׁעָ ַקמִד ְבּכִ כַּקר הָ ִעיר ֹלְ צַק ִד עֶ גְ ֹלָתוֹ ,נִ ְראֶ ה
הָ יָה כְּ בַק עַק ֹל-עֲק ָגֹלָה ֹלְ כָֹל ָדּבָ ר .הָ י ְָתה ז ֹו ַקתּ ְחפָּ ְשׂתּ ֹו
אָציֹל
הַק חֲק ִָד ָשׁה ֶשֹׁל ַקר ִבּי בָּ רוּ+ .$א ָחֹלַקף זְ ַקמן ַקרב וְ ִ
פּ ֹוֹלָנִ י נִ גַּקשׁ אֵ ֹלָיו וְ ִהזְ ִמין נְ ִסיעָ ה ֹלְ ִעיר ְמרֻק חֶ ֱֶקת.
ַקר ִבּי בָּ רוּ $עָ ַקרִ $חשּׁוּב ָמ ִהירִ .אם הַק כֹֹּל י ְִתנַקהֵ ֹל
אָמר ְבֹּלִ בּוֹ ,י ְַקס ִפּיֱק ֹלָשׁוּב הָ ִע ָירה יוֹם
כּ ְַקמּתֻק כְ נָןַ ,ק
ֹלִ ְפנֵי ִתּ ְשׁעָ ה ְבּאָב .הוּא נַקעֲק נָה ֹלַקהַק זְ ָמנָה ,וְ הַק ְשּׁ ַקניִם
י ְָצאוּ ֹלַקדֶּ ֶר.$
יח ֹלְ הַק ִשּׂיג כְּ בָ ר הָ יוּ
סּוּסים ֶשׁ ַקר ִבּי בָּ רוִּ $ה ְצֹלִ ַק
הַק ִ
זְ ֱֵקנִ ים וְ ִה ְת ַקֱקשּׁוּ ֹל ֵָשׂאת אֶ ת הָ עֲק ָגֹלָהֹ .לְ ִע ִתּים
ְֱקרוֹבוֹת הָ יוּ ְמ ִא ִטּים אֶ ת הַק ֶקּצֶ ב עַק ִד ֶשׁגַּקם הַק נּוֹסֵ עַק
אָציֹל
הַק נִּ נּו ַקֹח ְבּיו ֵֹתר הָ יָה ִמ ְת ַקרגֵּז+ ,א כָֹּלֶ -שׁכֵּן ִ
ֶשׁהַק דֶּ ֶר $אָצָ ה ֹלוֹ .הָ 'עֶ גְ ֹלוֹן' ָספַק ג עֶ ֹלְ בּוֹנוֹת
וְ הֶ עָ רוֹת עו ְֱֹקצָ נִ יּוֹת ֹלְ ַקמכְ ִבּיר .הוּא י ַקָשׁב עַק ֹל מו ַקֹשׁב
הָ ַקרכָּב ַקמ ְח ִרישָׁ ,חשׁ בַּק חֲק ִריפוּת אֶ ת כְּ אֵ בָ הּ ֶשֹׁל
הַק ְשּׁכִ ינָה הַק נִּ ְמצֵ את ְבּגָֹלוּת.

ֹלִ ְֱק ַקראת הָ עֶ ֶרב הָ יוּ ִמ ְשׁ ַקתּ ְדֹּלִ ים
ֹלְ הַק גִּ יעַק ֹלְ פֻקנְ ַקדֱּקְ -דּ ָרכִ ים כָֹּלְ ֶשׁהוַּ .קר ִבּי
בָּ רוּ $הָ יָה עו ֶֹשׂה אֶ ת הַק לֵּיֹלוֹת ֹלְ צַק ִד
סוּסיו ,עַק ֹל הַק ַקקּשׁ בָּ אֻק ְרוָ הֹ .לִ ְפנֵי עֲק ֹלוֹת
ָ
הַק ַקשּׁ ַקחר הָ יָה ַקמ ְשׁכִּ ים ֱקוּם ,מֵ כִ ין עַק ְצמ ֹו
יח
יח ְתּ ִפלִּ ין וְ שׁוֹפִֵ $שׂ ַק
ֹלִ ְת ִפלָּהַ ,קמנִּ ַק
אַחר ִמכֵּן הָ יָה מֵ ִעיר אֶ ת
ֹלִ ְפנֵי ֱקוֹנוֹֹ .לְ ַק
אָציֹל וְ הֵ ם הָ יוּ ַקמ ְמ ִשׁיכִ ים ְבּ ַקִד ְרכָּם.
הָ ִ
בּ ֱֶֹקר אֶ ָחִד ,כְּ ֶשׁנּ ַקֱָקשׁ ַקר ִבּי בָּ רוּ $עַק ֹל
ַקדֹּלְ תּ ֹו ֶשֹׁל נו ְֹסעוֹ+ ,א נִ ְשׁ ַקמע כָֹּל ַקמעֲק נֶה.
אָציֹל ִבּלָּה
עַק ִד ְמהֵ ָרה ִה ְתבָּ ֵרר ֹלוֹ ,כִּ י הָ ִ
בוּרת ִאכּ ִָרים ְמֱקו ִֹמית וְ ִה ְשׁ ַקתּכֵּר
בַּק ַקלּ ְיֹלָה ִעם חֲק ַק
כְּ ֹלוֹטַ .קר ִבּי בָּ רוּ $נֶאֱ ֹלַקץ ֹלְ ג ְָרר ֹו אֶ ֹל הָ עֲק ָגֹלָהָ ,שׁם
ִה ְמ ִשׁיִ $בּ ְשׁנָתוֹ.
ַקדּ ְרכָּם ֶשֹׁל ַקר ִבּי בָּ רוּ $וְ נו ְֹסע ֹו עָ ְב ָרה דֶּ ֶר $יַקעַק ר
עָ בוֹת .הָ עֲק נ ִָפים הַק ְסּבוּכִ ים ִה ְס ִתּירוּ אֶ ת ַקֱק ְרנֵי
הַק ֶשּׁמֶ שׁ ,וְ ְ
סּוּסים
אַפֹלוֹּלִ ית ַקֱקלָּה ָשׂ ְר ָרה בַּק יַּקעַק ר .הַק ִ
אָציֹל נוֹחֵ ר ְבּ ָר ָמה ,וְ ַקר ִבּי
צָ עֲק ִדוּ ֹלְ ִא ָטּםְ ,בּעוִֹד הָ ִ
בָּ רוּ $יו ֵֹשׁב ָשֱׁקוּעַק ְבּ ַקמ ְח ְשׁבו ָֹתיו.
כְּ אֵ ב ַקחִד ִפּלּ ַקֵח ֹלְ פֶ ַקתע אֶ ת רֹאשׁ ֹו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק
הוּריו .כְּ ֶשׁ ִה ְתעו ֵֹרר מֵ עֶ ֹלְ פוֹנ ֹו
וְ ֱָק ַקטע אֶ ת חוּט ִה ְר ָ
ָמצָ א אֶ ת עַק ְצמ ֹו ֱָקשׁוּר ֹלְ עֵ ץ ְבּ ַקמעֲק בֵ ה הַק יַּקעַק ר .מוֹּל ֹו
אָציֹל ְבּ ַקמצָּ ב דּוֹמֶ ה .הַק כּ ָָרת ֹו טֶ ֶרם
ָראָה אֶ ת הָ ִ
ָשׁבָ ה אֵ ֹלָיו וְ ִאֹלְ ָמֹלֵא הַק חֶ בֶ ֹל ֶשׁ ְקּ ָשׁר ֹו ֹלָעֵ ץ ,הָ יָה
אַרצָ ה.
נוֹפֵ ֹל ְמֹלוֹא ֱקו ָֹמת ֹו ְ
ַקסּוּסים וְ ֹלָעֲק ָגֹלָה +א נִ ְראָה כָֹּל ֵזכֶרַ .קר ִבּי בָּ רוּ$
ֹל ִ
וּת ִפלָּיו
ִה ִבּיט ְס ִביב ֹו וְ ָראָה כִּ י ִסדּוּרוַֹ ,קטלִּ ית ֹו ְ
מֻק ְשֹׁלָכִ ים ְבּ ֱִק ְרבַק תָ -מֱקוֹם .הַק ָדּבָ ר ִמלֵּא אֶ ת ֹלִ בּ ֹו
ִשׂ ְמ ָחה וְ הוּא נ ָָשׂא ְתּ ִפלָּה ֹלְ הַק ֵשּׁם עַק ֹל ֶשׁ ִה ִצּיֹל ֹו
ִמ ָמּוֶת.
הוּא הֵ חֵ ֹל ֹלְ הָ נִ יעַק אֶ ת אֵ יבָ ָריו ְבּכָֹל כּוֹחוֹ .אַט-
אַט ִה ְתרו ְֹפפָ ה אֲק ִחיזַקת הַק חֶ בֶ ֹלְ .בּ ַקמאֲק ַקמ ִצּים
יח ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּ ְח ֵרר ֹלְ ג ְַקמ ֵרי .הוּא
נו ָֹס ִפים ִה ְצֹלִ ַק

הַק ר הָ אֶ ֶוֶר ְסט ,הָ הָ ר הַק גָּבוֹהַּק בָּ ע ֹוֹלָםִ ,מ ְתנ ֵַקשּׂא כַּקיּוֹם ֹלְ גֹ בַק הּ ֶשֹׁל 8,850
כַקמּה
אָמ ְרנוּ 'כַּקיּוֹם' ,כֵּיוָן ֶשׁהָ הָ ר ִמ ְתרוֹמֵ ם ְבּ ָ
מֶ טֶ ר מֵ עַק ֹל ְפּנֵי הַק יָּםַ .ק
ִמיֹלִ ימֶ ְט ִרים ְבּכָֹל ָשׁנָה! הוּא ָמצוּי בַּק חֵ ֹלֱֶק הַק ִמּ ָזְר ִחי ֶשֹׁל הָ ֵרי הַק ִה ָ
ימ ָֹליָה ְבּ ִטיבֶּ ט ,עַק ֹל גְּבוֹּל נֵפָּ ֹל.
הַק ִה ָ
ימ ָֹליָה הוּא ֶרכֶס הֶ הָ ִרים הַק גָּבוֹהַּק ְבּיו ֵֹתר בָּ ע ֹוֹלָם וּפֵ רוּשׁ ְשׁמ ֹו הוּא ִ'מ ְשׁכַּקן הַק ֶשֹּׁלֶג'ִ .בּ ְתחוּמ ֹו ֶשֹׁל
נִמצָ ִאים ִתּ ְשׁעָ ה)!( ִמתּוֹ $עֲק ֶשׂ ֶרת הֶ הָ ִרים הַק גְּבו ִֹהים בָּ ע ֹוֹלָם.
הָ ֶרכֶס ְ
הָ אֶ ֶוֶר ְסט ְ
נֱִק ָרא ְבּ ֵשׁמוֹת שׁוֹנִים .דּו ְֹב ֵרי הַק ָשּׂפוֹת הַק ִטּיבֶּ ִטיּוֹת ְמכַקנִּים אוֹת ֹו 'הַק מֵּ צַק ח ֶשׁבַּק ָשּׁ ַקמיִם'.
ישׁי' וְ כֵן ְבּ ֵשׁם ִ'פּ ְסגָּה'ֹ .לִ ְפנֵי מֵ אָה
בַּק ַקמּעֲק ָרב ,כִּ נּוּ אוֹת ֹו ְבּמֶ שֶָׁ $שׁנִים ַקרבּוֹת 'גַּקג הָ ע ֹוֹלָם'' ,הַק קֹּטֶ ב הַק ְשֹּׁלִ ִ
וַקחֲק ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ָמ ַקִדִד אֶ ת הָ הָ ר ֹל ִָראשׁ ֹונָה סֶ ר ג'ו ְֹרג' אֶ ֶוֶר ְסטֶ ,שׁהָ יָה הַק מּוִֹדֵ ִד
אשׁי ֶשֹׁל הֹדּוִּ ,
הָ ָר ִ
וּמכָּאן ְשׁמ ֹו הַק נּוֹכְ ִחי .הַק ר הָ אֶ ֶוֶר ְסט ְמכֻקסֶּ ה ְבּ ַקֱק ְרח ֹונֵי
יֱקה
צוּרת ֹו ְדּמוּיַקת ָחרוּטִ ,בּגְ ֹלַקֹל ְשׁ ִח ָ
עֲק נֱָק הַק יּו ְֹר ִִדים מֵ הַק ְפּ ָסגוֹתָ .
ֶשֹׁל הַק ֶקּ ַקרח וְ עֵ ֱֶקב הָ רוּחוֹת הָ עַק זּוֹת בַּק גֹּבַק הּ הֶ עָ צוּם.

ֶשׁ ִאישׁ ִמלְּ בַק ִד ַקר ִבּי בָּ רוּ+ $א י ַקִָדע עַק ֹל
הַק כֶּסֶ ף ֶשׁהוּא נו ֵֹשׂא ִעמּוֹ.
אַחִד הַק צַּק יּ ִִָדים.
"הָ בָ ה נִ ֶירה בּוֹ"ִ ,ה ִצּיעַק ַק
אִָדם ְבּ ֶשֹׁל חֲק ָשִׁד
"אֵ ין זֶה ה ֹוגֵן ֹלַקהֲק רֹג ָ
ִבֹּלְ ִתּיְ -מב ָֻקסּס",
ִה ְתעָ ֵרב הַק ָקּ ִשׁישׁ
בוּרה" .אֲק נִ י ַקמ ִצּיעַק ֹלִ ְֱקשֹׁר אוֹת ֹו
ֶשׁבַּק חֲק ָ
ֹלְ עֵ ץִ .אם שׁוִֹדֵ ִד הוּא – י ְִמצָ א אֶ ת
מוֹת ֹו מֵ עַק ְצמוֹ ,וְ ִאם ֹלָאו – ֶשׁהַק ֵשּׁם
יַקעֲק זֹר ֹלוֹ".

ִה ְתכּוֹפֵ ף ,הֵ ִרים אֶ ת הַק ַקטּלִּ ית וְ הַק ְתּ ִפלִּ ין וְ אֶ ת
אַחר נִ ְפנָה ֹלְ ַקשׁ ְח ֵרר אֶ ת
ִסדּוּר ֹו וּנְ ָשׁ ֱָקם ְבּחֹםַ .ק
ימנֵי ַקחיִּים ִמלְּ בַק ִד
נו ְֹסעוֶֹ ,שׁIא הֶ ְראָה כָֹּל ִס ָ
ְפּ ִעימוֹתֹ-לֵב חֲק ֹלוּשׁוֹת.
וּמצָ א ַקמ ְעיַקן ַקמיִם וְ ִהזְ ֹלִ יף מֵ הֶ ם
ַקר ִבּי בָּ רוִּ $חפֵּ שׂ ָ
עַק ֹל ְפּנֵי הָ ִ
אָציֹל .כָָּ $ט ַקרח ְס ִביב ֹו ָשׁעוֹת ִמ ְספָּ ר עַק ִד
"מה ֱקו ֶֹרה פֹּ ה?"ָ ,שׁאַֹל
ֶשׁהַק לָּה פָּ ַקֱקח אֶ ת עֵ ינָיוָ .
"מדּוּעַק אֲק נִ י מֻק ָטֹּל
כְּ ֶשׁהוּא ַקמ ִבּיט ְס ִביב ֹו ְבּ ִת ָמּהוֹןַ .ק
אָרץ?".
עַק ֹל הָ ֶ
ַקר ִבּי בָּ רוֵּ $תּאֵ ר ְבּאָזְ נָיו אֶ ת ֶשׁ ִה ְת ַקרחֵ שׁ .אַק$
אָציֹל אֶ ת הַק ִמּלָּה 'שׁו ְִֹד ִִדים' – פָּ ַקרץ
ָשׁ ַקמע הָ ִ
וּבזְ עָ ֱקוֹת עַק ֹל הַק כֶּסֶ ף הַק ָשִּׁדוִּדַ .קר ִבּי בָּ רוּ$
ִבּיֹלָֹלוֹת ִ
נִ ָסּה ֹלְ הַק ְרגִּ יע ֹו וֹּלְ ַקשׁכְ נְ ע ֹו ֶשׁעָ ֹלָיו ֹלְ הוִֹדוֹת ֹלְ הַק ֵשּׁם
עַק ֹל ֶשׁהַק שּׁו ְִֹד ִִדים +א הֲק ָרגוּהוּ ,אַק $זֶה מֵ אֵ ן
ֹלְ ִה ְתנַקחֵ ם .הַק צַּק ִדּיֱק +א ִה ְב ִחין בַּק ַקמּבָּ ִטים
אָציֹל הֵ חֵ ֹל ֹלְ ַקשׁלּ ַקֵח ֹלְ עֶ ְברוֹ.
הַק ַקח ְשׁ ִָדנִ יִּים ֶשׁהָ ִ
הֵ ם הֵ חֵ לּוּ ֹלִ ְצעִֹד בַּק יַּקעַק ר .כַּקעֲק בֹר י ִָמים אֲק ָח ִִדים
בוּרת צַק יּ ִִָדים ,בָּ הּ הָ יוּ גַּקם כּ ַָקמּה
פָּ גְ שׁוּ ְבּ ַקִד ְרכָּם חֲק ַק
אָציֹלִ .שׂ ְמ ָחת ֹו +א י ְִָדעָ ה גְּ בוֹּלוֹת.
ִמ ַקמּכּ ָָריו ֶשֹׁל הָ ִ
הוּא גּ ֹוֹלֵֹל ְבּאָזְ נֵיהֶ ם אֶ ת ֱקוֹרו ָֹתיו ,וְ+א ִהסֵּ ס
ֹלְ גַקלּוֹת ֶשׁהוּא חו ֵֹשִׁד בָּ עֶ גְ ֹלוֹן הַק צּוֹעֵ ִד ִעמּוֹ.
שׁוּטה,
עֻקב ָדּה הַק ְפּ ָ
אָציֹל ִבּסֵּ ס אֶ ת הַק חֲק ָשִׁד עַק ֹל הָ ְ
הָ ִ

+א ָחֹלְ פָ ה ַקדּ ָקּה וְ ַקר ִבּי בָּ רוּ $הָ יָה כָּבוֹּל
וּב ַקרגְ ֹלָיו אֶ ֹל ִאיֹלָן גִָּדוֹֹל.
ְבּי ִָָדיו ְ
הַק ֶשּׁמֶ שׁ ָשׁ ְֱקעָ ה וְ י ַקָרִד הַק ַקלּ ְיֹלָהְ .דּ ָמעוֹת ַקחמּוֹת
נִ גְּ רוּ עַק ֹל ֹלְ ָחיָיו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק כְּ ֶשׁפָּ ַקתח ִבּ ְת ִפלַּקת
עַק ְר ִביתְ .תּ ִפלָּתוֶֹ ,שׁבָּ ְֱקעָ ה ִמלֵּב ָשׁבוּר וְ ָרצוּץ,
ִה ְִדהֲק ִָדה בַּק ְסּ ִביבָ ה ,וְ הַק הֵ ִד הַק ח ֹוזֵר הֶ עֱנִ יֱק ֹלָהּ מֵ ַקמִד
ַקמעֲק ִמיֱק יו ֵֹתר .כִָּ $ה ְתפַּק לֵֹּל ,כְּ ֶשׁ ְבֹּלִ בּ ֹו הוּא ְמצַק פֶּ ה
ֹלִ ישׁוּעַק ת הַק ֵשּׁם.
ֱקוֹֹל ְצעָ ִִדים ְֱק ֵר ִבים ֱָק ַקטע אֶ ת ְתּ ִפלָּתוֹ .הָ יָה זֶה
הַק זּ ֱֵָקן ֶשׁ ִה ְת ַקנגִֵּד ֹלַקהֲק ִריגָת ֹו ָשׁעוֹת אֲק ָחִדוֹת ֱקִֹדֶ ם
יתי ֹלִ ְראוֹת ָמה ֱָק ָרה ֹלְ" ,הו ִָֹדה.
"ר ִצ ִ
ָֹלכֵןָ .
"בּאֵ יז ֶֶשׁהוּ ָמֱקוֹם +א הֶ אֱ ַקמנְ ִתּי ֶשׁ ַקא ָתּה ָשׁ ַקִד ְִד ָתּ
ְ
אֶ ת י ְִִדיִדֵ נוּ .הַק שּׁו ְִֹד ִִדים נִ ְת ְפּסוּ בֵּ ינְ ַקתיִם בַּק פֻּקנְ ָדֱּק בּ ֹו
יתם אֶ ת הַק ַקלּ ְיֹלָה הָ אַחֲק רוֹן .הֵ ם הוִֹדוּ ,כִּ י
ִבּלִּ ֶ
כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתּכֵּר י ְִִדיִדֵ נוּ הַק שּׁוֹטֶ הִ ,פּ ְטפֵּ ט י ֶֶתר עַק ֹל
הַק ִמּ ָדּה וְ גִ לָּה ֹלַקחֲק ָ
בוּרה עַק ֹל הַק כֶּסֶ ף ֶשׁ ִעמּוֹ".
ְמֹלֻקוֶּה ִבּ ְמ ָשׁ ְרת ֹו ֶשֹׁל הַק ָקּ ִשׁישׁ וְ ָרכוּב עַק ֹל סוּס ֹו
ִהגִּ יעַק ַקר ִבּי בָּ רוֹּ $לְ בֵ יתִ -מ ְִד ָרשׁ ֹו ִבּ ְשׁעַק ת ַקֹל ְיֹלָה
יִדיו ְמצַק ִפּים ֹל ֹו ְבֱּקֹצֶ ר-
וּמצָ א אֶ ת ַקתֹּלְ ִמ ָ
ְמאֻק חֶ ֶרתָ ,
רוּח .הָ יָה זֶה ֹלֵיֹל ִתּ ְשׁעָ ה ְבּאָב .אוֹת ֹו ַקֹל ְיֹלָה ֱָק ָרא
ַק
הָ ַקר ִבּי אֶ ת ְמגִ לַּקת אֵ יכָה וְ אֶ ת הַק ִקּינוֹת ִמתּוֹ $כַּקוָּ נָה
וּבנְ ִע ָ
עֲק מֻק ָקּה ְבּיו ֵֹתרִ ,
ימה ֶשׁהֶ ע ֱִב ָירה ֶרטֶ ט ְבֹּלֵב כָֹּל
הַק שּׁו ְֹמ ִעים .הוּא ָחשׁ הַק פַּק עַק ם הֵ יטֵ ב-הֵ יטֵ ב אֶ ת
גָֹּלוּת הַק ְשּׁכִ ינָה...

ֲקאנָ ָחה ֵמע ֶֹמֱק ַקהלֵּ ב
ירוּתי עָ ַקרכְ ִתּי 'גָֹּלוּת' וְ נ ַקִָד ְִד ִתּי ִמכְּ פָ ר ֹלִ כְ פָ ר .עֶ ֶרב
ִספֵּ ר ַקר ִבּי י ִָשׂשׂכָר-דֹּב מֵ ָרִדו ִֹשׁיץִ :בּ ְצ ִע ִ
ְהוִּדי.
אֶ ָחִד ִהגּ ְַקע ִתּי ֹלִ כְ פָ ר נִ ָדּח וְ ִה ְתאַכְ ַקסנְ ִתּי ְבּבֵ ית ֹו ֶשֹׁל אוֹפֶ ה י ִ
וּפ ְתאוֹם ָשׁ ַקמ ְע ִתּי אֶ ת הָ אוֹפֶ ה נֶאֱ נָח
בַּק חֲק צוֹת הַק ַקלּ ְיֹלָה ַקֱק ְמ ִתּי ֹלַקעֲק רֹ'ִ $תּקּוּן חֲק צוֹת'ִ ,
אֲק נ ָָחה כְּ בֵ ִָדה מֵ עֹמֶ ֱק ֹלִ בּוֹ .הָ אֲק נ ָָחה ֱקו ַקֹרעַק ת הַק לֵּב זִ ְעזְ עָ ה אֶ ת נ ְַקפ ִשׁי ,וְ ִה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹלְ הַק ְרהֵ ר
ִבּ ְתשׁוּבָ ה עַק ֹל ֶשׁIא זָכִ ִ
יתי ֹלְ הַק גִּ יעַק ֹלְ הַק ְרגּ ַקָשׁת כְּ אֵ ב כֹּה עָ מֹ ֱק עַק ֹל הַק חֻק ְרבָּ ן וְ הַק גָֹּלוּת ,כְּ ִפי
ֶשׁ ַקמּ ְרגִּ ישׁ אוֹפֶ ה פָּ שׁוּט זֶה.
וְ אָז ָשׁ ַקמ ְע ִתּי אֶ ת אֵ ֶשׁת הָ אוֹפֶ ה שׁוֹאֶ ֹלֶת אוֹת ֹו ֹלְ פֵ ֶשׁר אַנְ ָחתוֹ ,וְ הוּא מֵ ִשׁיב ֹלָהּ" :עַק ִד
ָמ ַקתי ְתּבַק ְשֹּׁלִ י שׁוּב וָ שׁוּב ַקתּפּוּחֵ י-אֲק ִָד ָמה; נ ְַקפ ִשׁי ִמ ְשׁתּו ֱֶֹק ֱֶקת ֹלְ ִשׁנּוּי כָֹּלְ ֶשׁהוּ – אוֹּלַקי
ְתּ ַקטגְּ נִ י ֹלְ ִביבוֹת גְּ ִבינָה"...

ּƒ ˆƒ
יפיָ :מ ַק˙י ¿ ּכ ָבר ¿ ˙ּƒה ֶיה ַקה ֲקח ֻק˙ ָ ּנה
ֶׁ˘ֹל ַקח ּ ƒניַ ,קה ַק ּב˙ ִּדוֹ ִָדה ֶׁ˘ ָ ֹּלנוּ?

ָׂ˘ ƒריֲ :קא ƒני ֹלֹא יוֹ ַקִד ַקﬠ˙ ¿ ּב ִƒד ּיוּ˜,
ַקא ֲקח ֵרי ¿ׁ˘ֹל ֶֹ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙

ּƒ ˆƒ
יפי :אוּףּ ָ ,כֹל ָ ִּד ָבר הוּא
"א ֲקח ֵרי ¿ׁ˘ֹל ֶֹ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙".
ַק
ַק ּגם ֶא˙ ַקה ּ ¿ ˘ׂ ƒמ ָֹלה ַקה ֲקח ִָד ָׁ˘ה,
"א ֲקח ֵרי
ֲקא ƒני או ַקּכֹל ¿ֹל ַקח ֵ ִּד ׁ˘ ַק
¿ׁ˘ֹל ֶֹ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙"¿ ,ו ַקגם ¿ֹל ַקנ ֵ ּגן
ָ ּבאוֹ ¿ר ָ ּג ƒני˙ ¿ׁ˘ֹל ֶֹ˘˙
ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙ ָה ֵא ֹּל ּו ƒמ ַק ִּדי ֲקא ֻקר ּ ƒכים!

י˜הּ ƒ :ב ¿ׁ˘ֹלוֹ ָׁ˘ה ָׁ˘בוּעוֹ ˙
¿ˆ ƒב ָ
ֵי ׁ˘ ֶﬠ ׂ¿˘ ƒרים ¿ו ֶא ָחִד ָי ƒמיםƒ .מי
ימ ¿ט ƒר ָ ּיה?
יוֹ ִֵד ַקﬠ ַק ּכ ָּמה ֶזה ¿ ּב ƒג ַק

יני :כ"א!! ֲקא ָבֹל ֵאין ƒמ ָ ֹּלה ָ ּכזֹא˙..
ּƒפ ƒ

י˜הָ :נכוֹ ןֲ ,קא ָבֹל ƒאם ַקנ ֲקהפ ¿ֹך ֶא˙
¿ˆ ƒב ָ
¿
ּ
"אך".
ָהאוֹ ˙ƒיוֹ ˙ ¿נ ַק˜ ֵ ּבֹל ֶא˙ ַקה ּƒמ ָ ֹּלה ַק
ויט ׁ˘ ַקמ ¿ס ּ ƒביר ָֹלנ ּו
או ¿
ָה ַקר ּ ƒבי ƒמ ¿ ֹּליו ַק ּּב ƒ
"א ¿ך" ַקה ֶ ּזה הוּא ¿ּ˙ ƒח ָ ֹּל˙וֹ ֶׁ˘ֹל
ֶׁ˘ ָה ַק
¿
"אך טוֹ ב ¿ֹל ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל"
ַקה ָּפסוּ˜ ַק

יניֲ :קא ƒני ֹלֹא ֵמ ƒביןֵ ,א ¿
יך
ּƒפ ƒ
¿
ָ˜ ׁ˘וּר ָּפסוּ˜ ָ ּכֹל ָ ּכך ָׂ˘ ֵמ ַקח
– ֹƒל ¿ז ַקמן ָ ּכ ֶזה ָﬠˆוּב?

יח¿ ,נ ַקג ֶ ֹּלה
ַקאבָּ אּ ¿ :כ ֶׁ˘ ָ ּיבוֹ א ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ֶׁ˘ ּ ¿ׁ˘ֹל ֶֹ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙ ָה ֵא ֹּלוּ,
נוֹ ¿ˆר ּו ¿ ּכ ִֵדי ֶׁ˘ ֶ ּב ָﬠ ˙ƒיִד ƒי ¿ה ֶיה ¿ֹל ַקﬠם
"א ¿ך טוֹ ב"! ¿ו ƒאם ƒנ ¿˙ ַקא ֵּמı
ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ַק
יח ַקמ ָּמ ׁ˘
ָח ָז˜ ¿ֹל ָה ƒביא ֶא˙ ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ƒמ ָ ּיִדƒ ,נ ¿ז ֶ ּכה ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֶא˙ ֶזה ¿ ּכ ָבר
¿ ּב ֶﬠ ׂ¿˘ ƒרים ¿ו ֶא ָחִד ¿י ֵמי ¿ׁ
'˘ֹל ֶֹ˘˙
ּ
ַקה ּ ָׁ˘בוּעוֹ ˙' ֶׁ˘ֹל ַקה ּ ָׁ˘ ָנה ַקהזֹא˙!

